
 
 

UCHWAŁA NR XXX/475/20 
RADY MIASTA OŚWIĘCIM 

z dnia 21 grudnia 2020 roku 

w sprawie określenia kryteriów dla postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Oświęcim. 

Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 910 ze zm.) - Rada Miasta Oświęcim postanawia: 

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I szkoły podstawowej dla 
której organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych 
kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku 
przyjęć na wolne miejsca dzieci spoza obwodu szkoły: 

L.p. Kryteria postępowania 
rekrutacyjnego 

Liczba 
punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 
kryteriów 

1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tej 
samej szkoły w roku szkolnym, którego 

dotyczy rekrutacja 

30 Oświadczenie rodziców  

2. Rodzice kandydata rozliczając podatek 
dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym  wykazują adres zamieszkania 

na terenie Miasta  Oświęcim 

15 Kopia pierwszej strony zeznania 
podatkowego za rok poprzedzający rok,            

w którym odbywa się rekrutacja lub wydruk 
pierwszej strony zeznania podatkowego 
złożonego drogą elektroniczną wraz z 

urzędowym poświadczeniem ich odbioru 
3. Szkoła została wskazana na liście 

preferencji na pierwszym miejscu 
10 Oświadczenie rodziców 

4. Miejsce pracy jednego z rodziców  
znajduje się w pobliżu szkoły 

3 Potwierdzenie zatrudnienia przez 
pracodawcę lub odpis z właściwego rejestru 

lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej 

Maksymalna liczba punktów możliwych do 
uzyskania 

58 

2. Oświadczenia, o których mowa w tabeli, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych 
opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 
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§ 3. Traci moc uchwała nr XXXI/609/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Oświęcim. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

  

  
 Przewodniczący Rady 

 
 

Piotr Hertig 
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